Conclusão
Em primeiro lugar, a estagiária decidiu fazer o curso de Mestrado em Ensino de Artes
Visuais do 3º Ciclo e Ensino Secundário, por lecionar há já alguns anos e apenas ter a
profissionalização para 1º e 2º ciclo, podendo alargar desta forma os ciclos de ensino. A
experiência como professora foi muito enriquecedora, uma vez que sempre gostou de
transmitir os seus conhecimentos aos alunos e, sobretudo, de ver os resultados obtidos pelos
trabalhos realizados por eles. Para além de privilegiar o contacto com os mais novos, o que
permite uma interação de ideias e saberes. Considera gratificante poder dar a oportunidade
de desenvolverem a criatividade e a expressividade que é, frequentemente, descurada. Como
professora gosta de fazer atividades que ultrapassem o programa da própria disciplina, que
estimulem e motivem o gosto pela Escola, proporcionando uma interação com toda a
comunidade.
Os critérios que usa, normalmente, para classificar a sua prestação como professora
são, essencialmente: dar a conhecer os conteúdos da disciplina de uma forma diversificada,
proporcionando aos alunos diferentes modos de aprendizagem; manter com os alunos uma
relação de proximidade, no sentido de prestar esclarecimentos sempre que solicitados; e
conseguir transmitir saberes e interagir com os alunos para os ajudar a desenvolver
capacidades importantes para a sua vida futura.
No fundo, o ensino de Arte requer por um lado, um professor que oriente, incentive a
produção e promova o desenvolvimento estético do aluno, por outro lado, que esteja situado
num contexto que exige permanente atualização.
A Arte é fundamental na educação, ajudando a construir uma sensibilidade artística
das crianças e dos jovens, uma nova forma de “ver” o mundo, uma expansão da própria
“alma”, numa sociedade contemporânea que enfrenta constantes mudanças. O modo como o
ensino da arte pode imprimir, no aluno, uma formação essencial para uma ajustada
adequação à sua inserção social, cultural e profissional, prende-se sobretudo com a
aprendizagem criadora, reflexiva e inovadora. É ainda de salientar o desenvolvimento de
autonomia e auto estima, a utilização e a perceção de uma linguagem visual e a transmissão
do pensamento sob forma artística.
Ao apresentar o tema “Arte Urbana. Um Recurso na Prática de Ensino Supervisionada –
Educação Visual” quis-se valorizar a relação quotidiana dos cidadãos com estas obras de arte,
proporcionar-lhes um maior contacto com a arte. Pretendeu-se desde logo vincar a
contribuição deste tipo de arte para o desenvolvimento da Educação Artística, das práticas
culturais do cidadão e do desenvolvimento de uma cidadania responsável através da
valorização do património.
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho surgiram muitos documentos que falam
sobre o ensino e que parecem unânimes quanto ao papel central que a escola desempenha na
transmissão de conhecimentos básicos – ler, escrever e contar -, bem como na transmissão de
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competências sociais e culturais, contribuindo assim para o desenvolvimento global do
indivíduo. Todavia, em consequência das rápidas mudanças ocorridas nas sociedades
modernas, o papel da escola tem vindo a alterar-se, não só no que respeita aos métodos de
ensino como também no que respeita aos conhecimentos a transmitir. Neste contexto a
Educação Artística, na escola, joga um papel fundamental pois contribui para uma educação
que integra capacidades físicas, intelectuais e criativas, possibilitando relações mais
dinâmicas e frutíferas entre a educação, as artes e o património cultural.
As manifestações de arte urbana fazem inegavelmente parte do património cultural e
artístico das sociedades. A escola, através da Educação Artística, neste caso das Artes Visuais,
deverá ser para os seus alunos o veículo de acesso ao património cultural e artístico. Assim as
obras

de

Arte

Urbana

apresentam-se-nos

como

um

importante

recurso

para

o

desenvolvimento das Artes Visuais, ao mesmo tempo que promovem o desenvolvimento das
práticas culturais dos cidadãos que a elas têm acesso.
Partindo dos pressupostos delineados para este trabalho, confrontando e relacionando
as perspetivas dos vários autores citados, a visão e a experiência profissional pessoal nesta
área e relativamente a esta temática pode-se afirmar que a relevância da Arte Urbana no
Ensino das Artes deve-se à sua forma de manifestação, às suas linguagens e conceitos que
impulsionam diálogos, encontros e caminhos inusitados, possibilitando a compreensão e
contextualização por parte dos alunos, em formação, sobre o mundo em que vivem e viceversa.
Levar a Arte Urbana para o âmbito escolar significa a oportunidade de discutir um
processo que está em construção, trabalhar no campo das incertezas, daquilo que ainda está
em elaboração.
A Arte Urbana trabalhada na escola, pode propiciar situações diversas de ensino: pode
provocar o olhar do aluno, tem a capacidade de gerar situações e confrontos de ideias que só
vêm a contribuir para a sua cultura e senso estético, contribui para a construção de um
repertório mais amplo de imagens e conceitos dos alunos sobre arte, possibilitando ainda, a
formação de uma postura mais atenta e flexível às diversas manifestações culturais e
artísticas do momento, e ainda, é uma realidade mais próxima no tempo e no espaço para a
grande maioria dos alunos, do que qualquer período histórico da arte, e que, portanto não
pode ser desperdiçado. Tendo em vista o que nos diz Nardin & Ferraro em Ferreira (2001,
p.184): “Numa sociedade pluralista como a nossa, os artistas estão cada vez mais
interessados em explorar a perceção e a ação imaginativa do espectador, propondo múltiplas
possibilidades de leitura de seus atos e produções [...]. Se continuar a ser negligenciada pela
escola, a arte contemporânea permanecerá acessível a apenas um número restrito de
pessoas, um grupo privilegiado que se sobrepõe à grande massa de espectadores,
impossibilitado de compreender essa tendência artística”.99
No instante em que a compreensão e significação da produção artística acontecerem,
os alunos começarão a rever os seus preconceitos, a entender um pouco mais ou, pelo menos,
99
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a respeitar a Arte Urbana como arte. Por isso defende-se o papel de uma educação estética e
visual que esteja constantemente alimentada por visitas a obras de Arte Urbana que afetem
os sentidos e que sejam significativas e prazerosas para a vida escolar dos alunos, em que
aprender/conhecer arte possa ser/fazer a diferença para os mesmos.
Quanto à prática de ensino supervisionada e fazendo uma reflexão sobre as tarefas
nela concretizadas, é possível traçar alguns aspetos conclusivos. Numa primeira análise
generalizada pode dizer-se que foi um ano de grande empenho e investimento pessoal.
Tentou sistematizar-se os conteúdos científicos transmitidos, tirar partido das experiências
vividas, e conseguir algumas conquistas de ensino/aprendizagem, ultrapassando dúvidas. Foi
um ano letivo marcado por responsabilidades e expectativas. Na sala de aula os alunos
exigiam

todas

as

atenções.

A

preocupação

fundamental

foi

promover

um

ensino/aprendizagem, com estratégias e metodologias diversificadas de tal modo que
conduzisse ao sucesso da turma. O estágio pedagógico permitiu a organização dos métodos e
experiências que fomos adquirindo ao longo de um ano. No fundo, será o resultado do
somatório de tudo aquilo que consideramos como fatores determinantes para poder exercer a
profissão que escolhemos – professor.
Estágio significa aprendizagem, através de atividades práticas exercidas de forma
orientada. O estágio permitiu uma recolha dos elementos essenciais de tudo o que foi
pensado, estruturado por diversos agentes, colocado em prática e criticado ou avaliado com
pareceres positivos e negativos, pondo em causa uma metodologia de ensino e exercendo uma
pressão no sentido de se refletir sobre essa própria metodologia. É fundamental, (apesar de a
Estagiária já ter adquirido alguma experiência em anos anteriores), uma vez que serve para
aprender, refletir, aperfeiçoar e corrigir “vícios” que não constituem a melhor estratégia
perante determinada situação. Com os outros é possível apreender novas vivências e repensar
outras ideias e conceitos, diferentes daqueles que experimentamos. O apoio e a orientação
foram muito importantes, permitindo um aperfeiçoamento do desempenho e das práticas de
ensino.
O objetivo de um docente foi, é e será sempre a aprendizagem dos alunos, com vista
à obtenção de mais conhecimentos e desenvolvimento de competências tais que lhes
permitam transferi-los para a sua vida futura, a nível profissional, pessoal e social.
Dimenstein define claramente os objetivos de um professor: “Ensinar é orientar, estimular,
relacionar, mais que informar. Mas só orienta aquele que conhece, que tem uma boa base
teórica e que sabe comunicar. O professor tem que se actualizar sem parar, precisa de estar
disponível para receber as informações que o aluno vai trazer, aprender com o aluno,
interagir com ele”.100
O papel do professor atual é bem diferente do que era há alguns anos. Estamos em
constantes mudanças: tecnológicas, sociais e culturais. Os valores são outros, mas o professor
tem de se adaptar a essas mudanças e tentar compreender e aceitar desafios futuros.
100
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A Escola imutável, tal como a conhecemos, até algumas décadas atrás, em que o
modelo educativo se centrava na figura do Professor, o Mestre, que instrui e fornece
informação aos alunos, mudou rápida e inesperadamente. A Escola hoje não é reprodutora de
saberes, de alguns estratos sociais, mas tem de contribuir para o sucesso e integrar
populações em risco. Com a escola de massas o Professor não tem só que ajudar a
desenvolver capacidades e competências em alunos de classes sociais médias e elevadas mas,
para além desta tarefa de ajudar ao desenvolvimento intelectual, moral e social de classes
socialmente favorecidas, tem também de integrar os desfavorecidos, os alunos oriundos de
outros países com outras culturas e ajudar a superar as suas dificuldades.
Para tal, o Professor vê-se confrontado cada vez mais com a necessidade de
especialização na sua área e também terá de disputar esse tempo com formação social.
“Desenvolver indivíduos, formar cidadãos e preparar trabalhadores”101, constitui a missão da
Educação e da Escola.
Temos de reconhecer a complexidade da nossa profissão, esta enorme tarefa que é
educar, numa época caracterizada por constantes mudanças e cada vez mais aceleradas, pois
nada “muda já como soía”, em que se espera que “os professores devam ser capazes de
preparar os estudantes para uma sociedade e uma economia que esperarão deles autonomia
na aprendizagem, atitude e motivação para aprender, ao longo de toda a sua vida”.102
Este ano letivo, a professora estagiária Márcia Pereira apesar de não ser inexperiente
teve receios e dúvidas sobre o melhor método de lecionar. E nesse sentido o estágio
pedagógico elucidou-a, fazendo-a perceber que não há respostas definitivas: ser professor é
uma aprendizagem constante ao longo da vida. E como alicerce indispensável nesta
caminhada de aprendizagem que é o ensino, a professora estagiária quer salientar o seu
Orientador Cooperante, na pessoa do professor Dr. João Paulo Trigueiros, e a excelência da
sua competência como profissional docente e mentor, agradecendo os seus ensinamentos e o
apoio incansável aos professores estagiários. Com o estágio pedagógico na ESQP a autora do
relatório aprofundou conhecimentos, desenvolveu e aperfeiçoou a prática docente. Relevou o
papel das atividades extracurriculares no currículo do aluno. O balanço final foi deveras
positivo, verificando-se uma evolução significativa no seu desempenho.
A possibilidade de ter uma turma a seu encargo durante a prática de ensino
supervisionada, dada pelo Orientador Cooperante, deu aos professores estagiários as
ferramentas necessárias para uma aprendizagem proveitosa, com desafios e conquistas
plenas, que a estagiária usará, seguramente, ao longo da sua carreira como docente. Permitiu
ter um ritmo de trabalho constante, uma preparação e avaliação sistemática para cada aula.
Possibilitou ver a reação dos alunos às aulas e reestruturá-las caso necessário. Perceberam-se
as verdadeiras dificuldades dos alunos e encontraram-se estratégias para as reverter. Por
outro lado, a supervisão contínua possibilitou avaliar profissionalmente métodos e estratégias
empregues nas aulas.
101
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A professora estagiária desenvolveu ações de diferentes âmbitos, desde atividades
curriculares a extracurriculares, que em muito contribuíram para o sucesso do estágio
pedagógico.
No que toca às atividades curriculares, participou em várias reuniões dos diferentes
órgãos da escola (Grupo de Expressões, Departamento de Artes Visuais, Núcleo de Estágio de
Artes Visuais e reuniões de Direção de Turma do 7ºE). Assistiu às várias aulas lecionadas,
pelos colegas de estágio, numa busca pessoal de novos conhecimentos e de partilha de
saberes. Planificou, lecionou e avaliou as aulas à turma do 7º E. Planificou UT de modo a que
áreas

curriculares

distintas

convergissem,

desenvolvendo

conteúdos

de

“carácter

transversal”103.
Recorreu a serviços multimédia na sala de aula, desde projeção de slides em
PowerPoint® rentabilizando, sempre que possível, “as potencialidades das tecnologias de
informação e de comunicação”.104
Em todas as aulas de Educação Visual proporcionou um ambiente de “respeito e (…)
valorização da diversidade dos indivíduos”105. Garantiu sempre “situações de aprendizagens
conducentes à promoção da auto-estima e da confiança”106 (reforço positivo).
Nas atividades extracurriculares impulsionou “actividades dirigidas à observação e ao
questionamento da realidade e à integração de saberes”107 fazendo uma gestão das mesmas
para que fossem, “diferenciadas de comunicação e expressão”.108
Para além disso auxiliou, sempre que possível, os colegas de estágio nos registos
fotográficos efetuados nas aulas, nas atividades extracurriculares e incrementou a troca de
conhecimentos inerentes ao estágio, proporcionando um ambiente de cooperação.
O trabalho desenvolvido ao longo do meu estágio foi, assim, muito satisfatório e
enriquecedor, deu espaço ao auto-crescimento, à auto-aprendizagem, incluindo a capacidade
de lidar com as mais variadas situações. Apesar do grande volume de trabalho que fazia parte
do dia-a-dia, de professora estagiária, houve ainda tempo para auto-questionamentos,
reflexões e integrações pessoais acerca do trabalho realizado.
Este estágio é certamente impossível de repetição, mas ficará a viva recordação de
todas as experiências passadas e aprendizagens adquiridas.
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Apêndice XII: Slides apresentados durante a UT1
Apêndice XIII: Apresentação em PowerPoint® efectuada na UT 2.
Apêndice XIV: Ficha auxiliar com ilustrações da Figura Humana.
Apêndice XV: Capas e Contra-Capas dos Blocos realizados para a BE.
Apêndice XVI: Calendários realizados para a BE (frente e verso)
Apêndice XVII: PowerPoint® acerca da UT 3.
Apêndice XVIII: Grelhas de auto-avaliação, Avaliação de final de Período e apreciação final
apresentadas aos alunos.
Apêndice XIX: Convites enviados aos Encarregados de Educação
Apêndice XX: Convites para exposição sobre a UT Estrutura.
Apêndice XXI: Ofício ao director da ESQP, Itinerário, emails trocados com entidades a visitar.
Apêndice XXII: Apresentação em PowerPoint utilizada na aula de Formação Cívica sobre
Afectos.
Apêndice XXIII: Separadores realizados pelos alunos.
Apêndice XXIV: Emails trocados com Dr. Elisabet CArceller para organização da Palestra sobre
“Arte Urbana e Wool”
Apêndice XXV: Questionário sobre Arte Urbana Preenchido pelos alunos da ESQP.
Apêndice XXVI: Inquérito elaborado por Dr. Ricardo Reis na sua dissertação de Mestrado.
Apêndice XXVII: Imagens em vídeo retiradas pela professora estagiária Alda Amaro durante a
palestra e entrevista feita pela autora do relatório para rádio da escola.
Apêndice XXVIII: Proposta de mural apresentado à Direcção da ESQP.
Apêndice XXIX: Ofícios para adquirir material para pintura de mural
Apêndice XXX: Pedidos de autorização enviadas aos Encarregados de Educação.
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